14.12.2018
Semnarea contractului de finanțare
“Concept modern integrat
pentru managementul situațiilor de urgență - VIZIUNE 2020 – I”
Astăzi, 14 decembrie a.c., a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului Concept
modern integrat pentru managementul situațiilor de urgență - VIZIUNE 2020 - I cod SMIS 127943,
finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, axa prioritară 5 - ,,Promovarea
adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor”, Obiectivul Specific 5.2. Creșterea
nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție, proiect în
care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență deține calitatea de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului este optimizarea resurselor Inspectoratului General pentru
Situații de Urgență pentru consolidarea rezilienței la dezastre, prin îmbunătățirea capabilității de răspuns
la situațiile de urgență generate de cutremure, alunecări de teren, eșecul utilităților publice, accidente
tehnologice, inundații și incendii.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea gradului de reziliență la dezastre a comunităților, prin consolidarea capacităților
tehnice ale serviciilor profesioniste pentru situații de urgență
2. Îmbunătățirea abilităților organizaționale privind managementul dezastrelor
Mijloacele tehnice achiziționate în cadrul acestui proiect sunt parte integrantă a conceptului de
dezvoltare instituțională a IGSU și au rolul de a asigura suportul logistic pentru creșterea gradului de
reziliență atât la nivel instituțional, prin achiziționarea unor containere suport logistic tip IV (generator
electric), respectiv tip II multirisc ( cu echipamente specifice misiunilor de căutare-salvare), cât și la nivelul
comunităților, prin achiziționarea Taberelor mobile pentru persoanele evacuate in sistem containerizat
care vor asigura condițiile adecvate de adăpostire a persoanelor evacuate, în cazul unor evenimente de
mare amploare.
De asemenea, tehnica utilizată de pompierii salvatori va fi completată, prin intermediul proiectului,
cu autospeciale destinate tratamentelor hiperbarice si oxigeno-terapie cu rol în tratarea imediata a
persoanelor evacuate și a personalului operativ care a suferit intoxicații cu monoxid de carbon, pe timpul
intervențiilor.
Totodată, proiectul vizează creșterea gradului de conștientizare a populației privind riscul de
producere a dezastrelor prin derularea unor campanii naționale de informare preventivă.
Valoarea totală a proiectului este de 215.872.852,01 Lei, din care 183.491.924,20 Lei reprezintă
valoarea totala nerambursabilă.
Durata de implementare a proiectului este de 28 de luni, de la 26 septembrie 2017 până la data de
31 decembrie 2019.
Proiectul este finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare.
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